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On 28 July, 2018, The Health Information Department, Ministry of Health, with support from World Health 

Organization (WHO), UNICEF and IOM initiated an extensive task of introducing DHIS2 all over the country. 

After successful training of core team on admin functions of DHIS-2 held from 21-26 July 2018, a six days (28 

July-2 August) training of trainers (ToT) workshop on the District Health Information System (DHIS2) is in 

progress both in Tripoli and Benghazi. These workshops will not only enrich the capacity of MOH staff on data 

entry, analysis and reporting of disease burden and service utilization data but will also enhance their teaching 

and supervisory skills. The master trainers through cascade trainings will train data entry operators of all the 

public health facilities of Libya and will monitor the timely availability of quality data on daily, weekly and 

monthly basis according to the agreed standard operating procedures reflected in the DHIS2. The initiative is an 

important component of the EU-WHO Strengthening Health information system And Medicines Supply chain 

management (SHAMS) project funded by European Union. 

 

The workshop in Tripoli is attended by 50 staff team of MOH from Tripoli, Zlietin, Gharyan, Murzuq,Sabha, 

Kufra,Nalut and  Ghat, and the workshop in Benghazi participated by 25 of HIS staff at  Health Directorate 

from Municipality and Hospitals  in Benghazi, Ajdabya, Tobruk, Al Marj,Al Kufra, Derna ,Khaleej Al Sidra 

and Al Baida.  

These workshops are facilitated by national trainers and international expert from Health Information System 

Program (HISP) India. The leadership of WHO, UNICEF and IOM present on the occasion congratulated all the 

staff and assured their full support in implementation of the district health system. 

   

 

 

Tripoli: Mr Mohamed Ibrahim Daganee, Director General of Health Information Department, MOH welcomed 

all the participants including representatives of WHO, UNICEF and IOM. In the opening remarks, Dr Syed 

Jaffar Hussain, World Health Representative and Head of Mission, on behalf of WHO, UNICEF and IOM 

welcomed all the participants and congratulated the Health Information Department, MOH on the land mark 

achievement of the beginning of an ardous journey to implement District Health Information System (DHIS2). 

“This major undertaking by the MOH of taking this strategic and innovative initiative will be remembered for 

years to come in. The availability of updated information on urgent needs on daily basis will improve the 



 
 

coordination and response capacity as well as decision making of the Ministry of Health and the partners and 

many precious lives will be saved by taking timely action. I thank EU for its generous support to strengthening 

health system in Libya” said Dr Syed Jaffar Hussain.  

 

Benghazi: Dr Abdelaziz ALAHLAFI on behalf of WHO, UNICEF and IOM staff welcomed all the participants 

and congratulated the Health Information Center on this land mark achievement of starting implementation of 

DHIS-2 and assured full support of WHO,UNICEF and IOM in implementation of the DHIS.  

 

Dr Tareq Kaweri, Director General of Primary Health Services in Greater Benghazi, welcomed all the 

participants. In his opening remarks; Dr Kaweri appreciates the availability of updated information on urgent 

needs on daily basis which will improve the decision making process. The proper use of generated information 

will support program managers, district health officers, health sector partners, donors and all the stakeholders 

related to health in evidence based planning which will improve the health service delivery benefitting the ailing 

population of Libya. 

 

 

The DHIS2 is a web based open-source health information management system capturing aggregated data (e.g. 

routine health facility data, staffing, equipment, infrastructure, population estimates), and event data (disease 

outbreaks, survey/audit data, patient satisfaction surveys, longitudinal patient records etc.).It improves the 

quality of data and facilitates the decision makers with ease to use analytics through tailored dashboards, charts, 

pivot tables and maps and enables the focus of resources where they are needed the most. 

 

The Ministry of Health, Libya and all the partners (WHO, UNICEF and IOM) sincerely appreciates the 

generous support of the European Union in supporting Libya in modernizing and strengthening the health 

information system. The proper use of information will support program managers, district health officers, 

health sector partners, donors and all the stakeholders related to health in evidence based planning which will 

improve the health service delivery benefitting the ailing population of Libya. 

 



 
 

 
1Training of Trainers on District Health Information System (DHIS-2) 28 July-2 of August 2018, Tripoli -Libya 

 

 
2Training of Trainers on District Health Information System (DHIS-2) 28 July- 28 of August 2018, Benghazi -Libya 



 
 

For further information and any queries please visit Health Information Center, Ministry of Health or contact Director 

General, Health Information Department, Mr Mohamed Ibrahim Daganee on mdaganee@gmail.com. Or WHO Country 

Office Libya, Dr Haroon Rashid hrashid@who.int  

 

 

 

 المناطقية في ليبيا  المعلومات الصحية دورة إعداد المدربين في مجال نظام
 8201أغسطس  2 -يوليو / 28

 ليبيا - طرابلس وبنغازي

 
،  (WHO) ، بدأت إدارة المعلومات الصحية ، وزارة الصحة ، بدعم من منظمة الصحة العالمية 2018يوليو ،  28في 

في جميع أنحاء  DHIS2 نظام المعلومات الصحية  المناطقية والمنظمة الدولية للهجرة مهمة واسعة إلدخال واليونيسف ، 

يوليو  26إلى  21الذي عقد في الفترة من  DHIS-2 البالد. بعد التدريب الناجح للفريق األساسي على وظائف اإلدارة في

في  (DHIS2) ستة أيام على نظام معلومات الصحة في المنطقةمدتها  (ToT) ، ستعقد ورشة عمل لتدريب المدربين 2018

طرابلس وبنغازي. لن تقتصر حلقات العمل هذه على إثراء قدرة موظفي وزارة الصحة على إدخال البيانات وتحليلها واإلبالغ 

لمدربون الرئيسيون عن عبء المرض وبيانات استخدام الخدمات ، بل ستعزز أيًضا مهاراتهم في التدريس واإلشراف. سيقوم ا

من خالل التدريبات المتتالية بتدريب مشغلي إدخال البيانات في جميع مرافق الصحة العامة في ليبيا ، وسيقومون بمراقبة 

توافر بيانات الجودة في الوقت المناسب على أساس يومي وأسبوعي وشهري وفقاً إلجراءات التشغيل القياسية المتفق عليها 

تعزيز نظام المعلومات الصحية وإدارة سلسلة اإلمداد  عتعتبر هذه المبادرة عنصرا هاما في مشرو.  DHIS2 والمنعكسة في

 .بين االتحاد األوروبي ومنظمة الصحة العالمية الذي يموله االتحاد األوروبي  SHAMS             باألدوية 

 

ومرزوق وسبها  رابلس وزليتين وغريانفريق من موظفي وزارة الصحة من ط 50وقد حضر ورشة العمل في طرابلس 

في البلديات والمستشفيات في  اإلدارات الصحيةمن موظفي  25غات ، وشارك في ورشة العمل في بنغازي والكفرة ونالوت و

 .بنغازي. اجدابيا ، طبرق ، المرج ، الكفرة ، درنة ، خليج السدرة ، البيضاء

الهند.  (HISP) الوطنيين والخبراء الدوليين من برنامج نظام معلومات الصحةيتم تسهيل ورش العمل هذه من قبل المدربين 

هنأت قيادة منظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة في هذه المناسبة جميع الموظفين وأكدت دعمهم الكامل 

 .المناطقفي تنفيذ نظام الصحة في 

  

عام إدارة المعلومات الصحية بوزارة الصحة ، بجميع المشاركين بمن فيهم  طرابلس: رحب محمد إبراهيم دغاني ، مدير

رحب الدكتور سيد جعفر وكذلك االفتتاحية ،  ةالمنظمة الدولية للهجرة. في كلمتممثلو منظمة الصحة العالمية واليونيسيف و

ونيسف والمنظمة الدولية للهجرة ، بكل حسين ، ممثل الصحة العالمية ورئيس البعثة ، نيابة عن منظمة الصحة العالمية والي

المشاركين ، وهنأ دائرة المعلومات الصحية بوزارة الصحة على إنجاز عالمة على بداية رحلة شاقة لتنفيذ نظام معلومات 

سيتم تذكر هذه المهمة الكبرى من قبل وزارة الصحة في اتخاذ هذه المبادرة االستراتيجية  (DHIS2) ." الصحة بالمناطق

بتكارية لسنوات قادمة. توافر معلومات محدثة حول االحتياجات العاجلة على أساس يومي سيحسن التنسيق والقدرة على واال

االستجابة وكذلك اتخاذ القرار في وزارة سيتم حفظ الصحة والشركاء والعديد من األرواح الثمينة من خالل اتخاذ اإلجراءات 
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وبي على دعمه السخي لتعزيز النظام الصحي في ليبيا ". قال الدكتور سيد جعفر في الوقت المناسب. وأشكر االتحاد األور

 .حسين

 

بنغازي: رحب الدكتور عبد العزيز الحلفي نيابة عن منظمة الصحة العالمية واليونيسف والموظفين بالمنظمة الدولية للهجرة 

وأكد  DHIS-2 ته على أرض الواقع لبدء تنفيذ نظامبكل المشاركين وهنأ مركز المعلومات الصحية على هذا اإلنجاز الذي حقق

 DHIS. دعمه الكامل لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة في تنفيذ

 

ري ، مدير عام الخدمات الصحية األولية في بنغازي الكبرى ، بجميع المشاركين. في مالحظاته يوكورحب الدكتور طارق 

توفر المعلومات المحدثة حول االحتياجات العاجلة على أساس يومي والتي من شأنها ري يوك لدكتوراالفتتاحية ؛ ويقدر ا

في ن لصحيين اليؤولمسوامج رالبدراء امم عدعلی دة لولمت اماوللمعلم لسليدام االستخل اسيعمتحسين عملية صنع القرار. و

علی م لقائط ايطلتخالمتعلقة بالصحة في المصلحة ب اصحاأجميع ولمانحة ت الجهاوالصحي ع ااطلقافي ء کارلشطق والمناا

 .في ليبيان لمعانين السکاد التي تفيالصحية ت امادلخم ايدتقن لی تحسيؤدي إسيذي لوالة دألا

 

هو نظام إدارة معلومات صحي مفتوح المصدر على شبكة اإلنترنت يلتقط البيانات المجمعة )مثل بيانات  DHIS2 نظام

الروتينية ، والموظفين ، والمعدات ، والبنية التحتية ، والتقديرات السكانية( ، وبيانات األحداث )تفشي المرافق الصحية 

يعمل ذلك على تحسين جودة البيانات سجالت المرضى األمراض ، بيانات المسح / التدقيق ، مسوحات رضا المرضى ، 

حات معلومات ومخططات وجداول محورية وخرائط ويسهل على صانعي القرار سهولة استخدام التحليالت من خالل لو

 .مخصصة وتمكين تركيز الموارد حيث تكون هناك حاجة إليها أكثر من غيرها

 

تعرب وزارة الصحة وليبيا وجميع الشركاء )منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والمنظمة الدولية للهجرة( عن خالص 

يدعم ف سواألوروبي لدعم ليبيا في تحديث وتعزيز نظام المعلومات الصحية. وتقديرها للدعم السخي الذي يقدمه االتحاد 

ت لجهاوالصحي ع القطاافي ء كالشرت والمقاطعاالصحيين في الين ولمسؤوامج البرراء امدت لصحيح للمعلوماام االستخدا

ة لصحية لفائدت الخدماان تقديم سيحسي لذوالة دألالقائم على التخطيط المتعلقة بالصحة في المصالح ب اصحاأجميع ولمانحة ا

 .في ليبيان لسكاا


